Agenda

Dijous, 4 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, assistirà a la donació d’un
camió refrigerador de l’empresa Valisa a Creu Roja Terrassa. Aquest vehicle donarà
servei al Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa El Rebost, així com
també a la Plataforma Humanitària de Creu Roja a Catalunya. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions de l’empresa, BB Rubí, (ctra. de Rubí 375).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi,
signaran demà el Conveni per a la millora en la prestació de serveis al barri de les
Fonts, nucli urbà que tots dos municipis comparteixen. Aquest Conveni substituirà
els signats els anys 1999 i 2008, i té com a objectiu principal la creació d’una
Comissió Intermunicipal entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès,
així com el foment i la potenciació dels canals de participació dels ciutadans i
ciutadanes que resideixen a les Fonts. L’acte, al que també hi assistirà el regidor del
Districte 3, José Manuel Jiménez, i membres del Comitè Directiu Supramunicipal,
tindrà lloc al Casal Cívic de les Fonts (c/ de Santa Teresa, 1, Terrassa).
A les 21 h:
Emissió del programa “... amb l’alcalde”, de Canal Terrassa Vallès, on l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, tractarà diversos temes d’interès ciutadà, aquet cop centrats
en la celebració del Nadal a la ciutat, i respondrà les preguntes que li plantegin els
espectadors. En aquesta ocasió, s’ha enregistrat al Raval de Montserrat, davant del
pessebre oficial. El programa es reemetrà demà dijous a les 23 h, divendres 5 de
desembre a les 16.30 h, el dissabte 6 de desembre a les 23.30 h i el diumenge 7 de
desembre a les 15 h.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a la projecció del
curtmetratge “La cantante”, que aborda la discriminació de la dona sorda. L’acte,
organitzat per la Comissió Dones i Capacitats de la Taula de la Discapacitat de
Terrassa amb la col·laboració de l’Associació de Persones Sordes de Terrassa i
Punt Municipal d’Atenció a la Discapacitat. S’adreça a l’alumnat del Cicle Formatiu
d’Integració Social de l’Institut Montserrat Roig. L’acte, dins de la Campanya
Terrassa Contra la Violència Masclista, tindrà lloc a la Biblioteca de l’Institut
Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, presidirà la reunió de la Taula de Pobresa Energètica de Terrassa, espai de
participació creat en el marc del Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social, que
treballa per reforçar l’atenció municipal a la població en situació de vulnerabilitat, així
com per negociar possibles solucions, tant amb les companyies energètiques que
operen a la ciutat com amb altres administracions superiors. La reunió, en la que
també participaran la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, i la
regidora de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares,
tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
ALTRES ACTIVITATS
Del 4 al 21 de desembre:
Fira de Santa Llúcia: dins de la campanya “Terrassa fa Nadal”. Organitzada per
l’Associació d’Amics de la Fira de Santa Llúcia. Tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 10 h i a les 17.20 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Sessió sobre la
sostenibilitat del sector tèxtil: Projecte ACTE II: “Cooperació, Innovació i Creativitat.
Tindrà lloc a la Sala de Conferències de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Terrassa
(c/ de Colom, 1
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A les 10 h:
Taller de suport financer a les cooperatives de Terrassa: 2a sessió “Assessoraments
individuals”. Activitat organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers,
5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’Esperanto, a càrrec de Rosa López. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Teresa Valls. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tea 3. Taller de teatre infantil, adreçat a infants de 9 a 14
anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Segueix el fil... de la infantil”. Presentació de la guia de
lectura de la BCT Xarxa “A l’aguait!”, adreçada als infants. A la Biblioteca del
Districte Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30:
Activitats del BaumannLab: Sessió al HackLab. “Disseny en 3D”. Ús d’Autodesk
Inventor i Google Sketch Up. Sessió de la comunitat oberta sobre noves tecnologies,
arts digitals i robòtica. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Terrassa llegeix... David Safier. Presentació del
llibre: “28 dies”. Als clubs i tallers de lectura de la BCT Xarxa s’ha llegit i treballat la
darrera novel·la de l’autor alemany David Safier, que està essent un gran èxit de
vendes. L’autor parlarà d’aquesta obra acompanyat de Vicenç Villatoro, que farà la
presentació de l’autor i del llibre. Hi haurà servei de traducció simultània. Acte
organitzat per la BCT i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Editorial
Empúries i Seix Barral. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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